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Yrkesinspektionen kräver ändrade rutiner:

Läkare sjuk av stress 
på Universitetssjukhuset i Lund
Yrkesinspektionen (YI) krä-

ver att rutinerna på en klinik
vid Universitetssjukhuset i
Lund ändras så att läkarna ska
slippa fysisk och psykisk över-
belastning.

Kravet kommer sedan en lä-
kare anmält att han blivit sjuk
av stress.

Läkaren gjorde en arbetsskadeanmä-
lan och hävdade att stress och överbe-
lastning, delvis orsakad av ojämn ar-
betsbelastning mellan läkarna på klini-
ken, var orsaken till hans besvär. Han
klagade också på arbetstidens längd och
förläggning.

YI gjorde en inspektion och skriver

en lång redogörelse om läkarnas speci-
ella arbetssituation. Utredningen visar
att det exempelvis förekommer förläng-
da  arbetstider som inte redovisas som
övertid.

Vidare inträffar situationer då arbets-
tidslagens krav på veckovila och dygns-
vila inte uppfylls.

Det sistnämnda är särskilt otillfreds-
ställande ur arbetsmiljösynpunkt, me-
nar YI. Risken för överbelastning i fy-
siskt och psykiskt hänseende anses vara
överhängande och kan inte hanteras på
ett sätt som annars är normalt i arbetsli-
vet, menar YI.

Detta sägs bero på bland annat om-
givningens förväntningar, en viss kår-
anda samt läkarnas ambitioner och kar-
riärhänsyn.

De landstingsanställda läkarnas ar-

betsförhållanden behöver förändras så
att tillräcklig dygns- och veckovila möj-
liggörs, konstaterar YI.

Chefen på den aktuella kliniken ska
senast den 30 november redovisa åtgär-
der för hur läkarna ska slippa utsättas
för fysisk och psykisk överbelastning.

Nya rutiner ska skapas, kräver YI, så
att chefen på ett tidigt stadium upptäck-
er signaler som tyder på negativ stress.
Arbetet ska dessutom förläggas så att
läkarna får elva timmars ledigt per dygn
och minst ett dygns ledighet under en
sjudagarsperiod.

YI tar inte ställning till om den an-
mälande läkaren särbehandlats vad gäl-
ler arbetsbelastningen. Däremot sakna-
des rutiner för att upptäcka om han
mådde dåligt av arbetsbelastningen.

Judit Hadnagy/TT 

Pengar saknas till investeringar
i den skånska sjukvården
Planerade investeringar för

omkring två miljarder kronor
inom den skånska sjukvården
stoppas tills vidare på grund av
det ansträngda ekonomiska lä-
get.

Ett av de projekt som inte
kommer att genomföras planen-
ligt är byggandet av ett Barn-
och kvinnocentrum i Lund för
en halv miljard kronor.

Efter ett två dagars möte tog sam-
manläggningsdelegerades arbetsut-
skott beslutet i förra veckan.  I  delgera-
de ingår representanter för de två skåns-
ka landstingen och Malmö stad.

– Ekonomin är långt ifrån i balans.
Investeringarna får stanna upp ett tag,
säger arbetsutskottets ordförande Sven-
Erik Bergkvist (s).

Trelleborg får vänta
Andra investeringar som skjuts upp

är en om- och nybyggnad av Trelle-
borgs lasarett och en satsning på Barn-
och kvinnokliniken i Malmö och byg-
get av ett diagnostiskt centrum vid Uni-
versitetssjukhuset MAS, Malmö.

Regiondirektör Stefan Carlsson,
vars förslag antogs, kommer på nytt att
se över hur barnsjukvården i

Malmö–Lund och Skåne skall bedrivas
med tanke på att Barn- och kvinnocen-
trum stoppas. Där har redan investerats
65 miljoner kronor och bygget var pla-
nerat att starta inom kort.

Investeringsstoppet är en del av åt-
gärderna för att få Skånesjukvården i
balans år 2000 utan skattehöjningar.

Nästa år beräknas underskottet till
500–700 miljoner kronor och även året
därpå pekar prognoserna på ett minus.

En av de åtgärder som väntas ge
störst besparingar är en samordning av
universitetssjukhuset MAS i Malmö
och universitetssjukhuset i Lund, som
ligger 1,5 mil från varandra.

Gemensamt distrikt
I sydvästra Skåne finns idag två sjuk-

vårdsdistrikt: Lund–Landskrona–Orup,
samt Malmö–Trelleborg. Där bor
600 000 människor, hälften av Skånes
befolkning.

Stefan Carlsson hade föreslagit att
dessa från den 1 januari skulle bilda ett
gemensamt distrikt och att det skulle le-
das av en politisk nämnd.

Men det blev ingen politisk uppgö-
relse kring detta förslag. Socialdemo-
kraterna var för, medan moderaterna
sade nej.

Resultatet blev att ärendet på nytt
skall utredas.

Bengt Ljungdahl/TT 

Nytt forsknings-
centrum i Umeå 

Ett tvärvetenskapligt centrum för
forskning om belastningsskador och
belastningssjukdomar startas vid Ar-
betslivsinstitutet i Umeå.

Vid centret ska experter från olika
områden, exempelvis fysiologi, ortope-
di, yrkes- och miljömedicin samt medi-
er och kommunikation samlas.

Centret är ett samarbete mellan Ar-
betslivsinstitutet, Umeå universitet och
Sveriges Lantbruksuniversitet.

Syftet är att forskare från de olika
områdena ska komplettera varandra så
att forskningen blir så effektiv som möj-
ligt.

De närmaste två åren satsas fyra mil-
joner kronor från Arbetslivsinstitutet
för att dra igång centrumbildningen.
Den summan kommer sedan att ökas
avsevärt under kommande år.

Till belastningscentret ska personer
med nära anknytning till industrin i re-
gionen kopplas.

Belastningssjukdomar är ett av de
största arbetsmiljöproblemen, som
främst drabbar anställda inom utvin-
nings- och tillverkningsindustrin samt
anställda inom vård, omsorg, handel
och kommunikation. Två tredjedelar av
de drabbade är kvinnor.

Belastningsskadorna beräknas kosta
samhället 2–3 procent av bruttonatio-
nalprodukten.
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